
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l'àmbit dels serveis
funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions
públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2.

En el context d'evolució de la pandèmia per la COVID-19, els òrgans competents de la Generalitat van adoptar
mesures per restringir i limitar certes activitats amb l'objectiu de prevenir i controlar l'avanç del brot. Algunes
d'aquestes mesures van tenir per objecte els serveis funeraris, concretament mitjançant la Resolució
SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control
de la infecció per SARS-CoV-2 es van suspendre a Catalunya les activitats de vetlla de persones difuntes per la
COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.

En l'àmbit estatal, la dificultat de complir les mesures de contenció i distanciament interpersonal per evitar els
contagis de la COVID-19 en les cerimònies fúnebres, fruit de les especials circumstàncies d'aquests tipus
d'esdeveniments, d'una banda, i l'increment de les defuncions per aquesta malaltia que s'afegeixen a les
defuncions per altres causes, de l'altra, estant ja vigent la declaració de l'estat d'alarma, van portar al Ministeri
de Sanitat a dictar l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en
relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per evitar la propagació i contagi per la COVID-19. Aquesta Ordre
en el seu apartat tercer prohibeix les vetlles en tot tipus d'instal·lacions inclosos els domicilis particulars amb
independència de la causa de la mort.

En el moment actual d'evolució favorable de la pandèmia, s'ha iniciat el procés de desescalada gradual de les
mesures restrictives adoptades en la fase aguda que ha de permetre encarar la “nova normalitat”, recuperar la
vida quotidiana i l'activitat econòmica amb les màximes garanties per a la salut pública.

A tot l'Estat, els indicadors epidemiològics demostren una clara tendència a la baixa de nous contagis.
Concretament a Catalunya, l'Rt es troba actualment en 0,8 i la tendència de nous casos situa la xifra en el
nombre més baix des de mitjan mes de març.

En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ja ha previst mesures que permeten la celebració de vetlles i
cerimònies fúnebres i la participació en comitives d'enterrament o actes de cremació amb assistència d'un
nombre limitat de familiars i propparents, nombre que canvia en funció de la fase del Pla per a la transició cap
a una nova normalitat en què es trobi la localitat on han de tenir lloc aquests tipus d'esdeveniments.

A la vista del que s'ha exposat, en ús de la previsió continguda en el punt 2 de la Resolució SLT/737/2020, de
13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2 i en aplicació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya,

 

Resolem:

 

–1 Deixar sense efectes, en l'àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones
mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13
de març, per la qual s'adopten mesures complementaries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2.

 

–2 Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 19 de maig de 2020
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